
3501 م.ك. مج1

شعرالموضوع3501 م.ك. مج1مخطوط رقم

$ شعر الشنفرىالعنوان

الشنفرى ; عمرو بن مالك االزديالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

835 هـتاريخ النسخ

عبدالكريم بن محمد الشافعيإسم الناسخ

1 ـ 27عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

مجموعة اشعار للشنفرى مع شرح مختصر لمجهولالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3501 م.ك. مج2

شعر + أدبالموضوع3501 م.ك. مج2مخطوط رقم

$ شرح قصيدة البردةالعنوان

التبريزي ; ابوزكريا يحيى بن علي الخطيب ـ 502 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

835 هـتاريخ النسخ

عبدالكريم بن محمد الشافعيإسم الناسخ

28 ـ 55عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3501 م.ك. مج3

شعرالموضوع3501 م.ك. مج3مخطوط رقم

$ المقصورة الكبرىالعنوان

ابن دريد ; محمد بن الحسن ـ 321 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

835 هـتاريخ النسخ

عبدالكريم بن محمد الشافعيإسم الناسخ

56 ـ 58عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

قصيدة مشهورة تشتمل على مسألة من الضبط االمالئي مع شرح موجز بين السطور لمجهولالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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